
     มตริายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

     ครั้งท่ี 3/2564 วันพุธท่ี 3 มีนาคม 2564  

      ณ หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

           และระบบการประชุมทางไกลผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (VDO Conference) 

------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม   

        - ไมมี - 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องท่ีเลขานุการแจงตอท่ีประชุม 

 2.1 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ประเภทผูแทนผูบริหาร ชุดที่ 26 และ

ชุดท่ี 27 (แทนตําแหนงวาง)  

                  เลขานุการไดแจงตอที่ประชุมวา ดวยรองศาสตราจารยวนิดา แกนอากาศ ไดครบวาระการดํารง

ตําแหนงผู อํานวยการสํานักหอสมุด เมื ่อวันที ่ 5 กุมภาพันธ 2564 ซึ ่งมีผลใหพนจากการเปนกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหาร ชุดท่ี 26 และชุดท่ี 27 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 257/2560) 

ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2560 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 2062/2562) ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2562 ไปดวย 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การเลือกกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหาร พ.ศ. 2559 ประกอบกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน      

ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2564 เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2564 ไดมีมติเห็นชอบให รองศาสตราจารยสุพัชญ สีนะวัฒน 

ผู อํานวยการสํานักหอสมุด เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู แทนผู บริหาร ชุดที ่ 26 และชุดที ่ 27          

แทนตําแหนงท่ีวางลง  

ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหารท่ีไดรับเลือกในชุดที่ 26 จะมีวาระ

เพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของสภามหาวิทยาลัย ชุดที่ 26 และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหาร  

ที่ไดรับเลือกในชุดที่ 27 จะเริ ่มปฏิบัติหนาที่พรอมกับนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ ชุดท่ี 27 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 มติ ที่ประชุมรับทราบและใหการตอนรับ รองศาสตราจารยสุพัชญ สีนะวัฒน ผูอํานวยการ

สํานักหอสมุด ซ่ึงเขารวมการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนเปนครั้งแรก  

 

2 .2  สร ุปผลการประช ุมร  วมระหว  า งสภามหาว ิทยาล ัยขอนแก นและผ ู  บร ิ หาร

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

  เลขานุการไดเสนอตอที ่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนไดจัดประชุมรวมระหวางสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกนและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน“Meeting the Challenges  of 2021: Going Beyond 

the Cocoon of KKU Campus.” เม่ือวันท่ี 3 - 4 กุมภาพันธ 2564 นั้น ซ่ึงในวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2564 กลุมสาขาวิชา จํานวน 

3 กลุ มสาขาวิชา ไดมีการนําเสนอโครงการตอที ่ประชุม ดังนี ้ กลุ มสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 1 โครงการ             

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลย ีจํานวน 4 โครงการ และกลุมสาขาวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 5 โครงการ 

จึงขอสรุปประเด็นสําคัญตามลําดับ ดังนี้ 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 4/2564 วันที่ 8 เมษายน 2564 

 1. นายกสภามหาวิทยาลัย ไดใหโจทยมหาวิทยาลัยขอนแกน ท้ัง 3 กลุมสาขาวิชา keyword 

คือ "ป 2021" และ "Going beyond the Cocoon of KKU Campus" 

 2. ท้ัง 3 กลุมสาขาวิชานําเสนอโครงการไดดีมากและมีความตั้งใจอยางมาก แตโครงการสวนใหญเปน

โครงการระยะยาว และไมชัดเจนวาจะสําเร็จเม่ือใด 

 3. โครงการระยะสั้นที่จําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการเพื่อตอบสนองตอปญหา COVID-19 ที่ทําให

เกิดภาวะคนตกงานและขาดรายได 

 4. หลังจากที่ทั้ง 3 กลุมสาขาวิชานําเสนอโครงการแลว นายกสภามหาวิทยาลัยมีความเห็นวา ควรมี

การจัดตั้งทีม เพื่อกลั่นกรองโครงการของทั้ง 3 กลุมสาขาวิชา เพื่อนํามาทํา Action plan แผนระยะสั้นในป 2021 และ     

รวมถึงแผน ป 2022 ที่จะเปนปที่เศรษฐกิจฟนตัว โดยนายกสภามหาวิทยาลัยใหคําวา “Rebound for Quality Growth 

2022” และมีทีมทําเรื่อง GIS ใหเขาไปอยูในทุก ๆ โครงการเพ่ือใหโครงการเกิดความเขมแข็ง 

 5. โครงการ U2T ควรจะนํามาจัดทําเปน U2T ท่ีเปนรูปแบบของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใหมี GIS 

อยูในโครงการ ใหเปน Tech Base Data   

 6. นายกสภามหาวิทยาลัยยกตัวอยางโครงการที ่เขาถึงความตองการของประชาชนที่แทจริง        

อาทิกรณีของพิมรี่พาย  

   7.  การวัดความสําเร็จของโครงการใหวัดจาก Impact ที่มีตอชุมชนมาเปนตัววัด เพื่อใหเห็นวาสิ่งท่ี

กําลังทําเกิดผลตอประเทศชาติอยางไร และ Go beyond ตลอดเวลา ใหมีการเรียนรูตลอดชีวิตแบบ life long learning 

      ในการนี้ มีโครงการที่ไดจากการระดมสมองจากแตละกลุมสาขาวิชา ซึ่งตองดําเนินการตอใน

ลักษณะบูรณาการโครงการเพ่ือนําองคความรูไปชวยเหลือชุมชนและสังคมตอไป ดังนี้ 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

1. SMART WELLNESS CITY 

   1.1 การรักษาพยาบาล 

   1.2 การสรางเสริมสุขภาพ 

   1.3 บริการวิชาการและวิจัย 

   1.4 สรางความเขมแข็งดาน 

        เศรษฐกิจ และสงัคม 

1. Smart Farming and Food Valley 

    -  

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ

ตามกระบวนทัศนใหมท ี ่สร าง

ทักษะสําหร ับอนาคต (future 

skills)  เ พ ื ่ อ ตอบสนองคว าม

ตองการผูใชบัณฑิต  

 2. Automation Robotics and   

Intelligent System: ARIS Center 

2 .  โ ค ร ง ก า ร ส ร  า ง ต  น แ บ บ 

(Model) การบริการวิชาการและ

การว ิ จ ั ยท ี ่ ต อบโจทย  ค ว าม

ตองการเฉพาะดานของชุมชน

และสังคม โดยบูรณาการความรู

และความรวมมือจากภาคสวน    

ท่ีเก่ียวของ 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 4/2564 วันที่ 8 เมษายน 2564 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

 3. Digital Learning Center 3.  ก า ร ส ื ่ อ ส า รบทบาทของ

มหาวิทยาลัยขอนแกนในการพลิก

โฉมประเทศไทย ผานรายการ

เปลี่ยนโฉมประเทศไทย  

 4. Creative Design and Innovation 4. โครงการ Khon Kaen 

Wellness city 

  5. โครงการเสร ิมสร างท ักษะ

ว ิ ชาช ีพส ํ าหร ับ เยาวชนและ

ผูดอยโอกาส  

ดังรายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฎตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ขอใหคํานึงและใหความสําคัญกับโครงการระยะสั้นเพื่อชวยแกไขปญหาเรงดวนที่สังคม

กําลังเผชิญอยูจากสถานการณของ Covid-19 ทั้งนี้ สิ่งที่สําคัญที่สุด คือ การ Translate to Action เพื่อถายทอด

ไปสูการปฏิบัติไดอยางแทจริง 

2. โครงการ U2T นั้น หากเริ่มดําเนินการจากตําบลที่มีกิจกรรมตอเนื่องมาแลว ก็จะทําให

การทํางานสามารถตอยอดไดรวดเร็ว แตกรณีตําบลที่อาจจะอยูหางไกล ซึ่งจําเปนตองเริ่มตนใหมทั้งหมด ก็เปนสวน

สําคัญ ทั้งนี้ ขอใหมหาวิทยาลัยมีการเก็บขอมูลในเชิงเปรียบเทียบดวยวา เมื่อเขาพื้นท่ีปฏิบัติงานจริงแลว ผลลัพธจาก

การดําเนินงานของทั้งสองกรณีเปนเชนไรบาง ทั้งนี้ เมื่อมหาวิทยาลัยไดดําเนินการไปสักระยะแลว ขอใหรายงาน    

ผลการดําเนินงานใหแกสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบเปนระยะ ๆ ดวย 

การพัฒนาและลงพื้นที่นั ้น ขอใหพิจารณาไปถึงการบริการตอสังคมโดยเฉพาะพื ้นท่ี    

รอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแกนและพ้ืนท่ีซ่ึงมีบุคลากรในพ้ืนท่ีมาทํางานในมหาวิทยาลัยดวย 

3. นายมรกต พิธรัตน แจงตอที่ประชุมวา ดวยมีภาคีเครือขายที่ทํางานในพื้นที่ โดยกําหนด

เปาหมายเพื่อตอบโจทยการแกไขปญหาซึ่งเปนโครงการระยะสั้นเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจฐานราก ไดแก ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ (ธกส.) บริษัทเบทาโกร จํากัด โดยรวมกับคณะเศรษฐศาสตร และวิทยาลัยการปกครอง

ทองถิ่น ขอมูลเบื้องตนมีพื้นที่ที่ทับซอนกันอยูประมาณ 22 แหง โดยโครงการนํารองจะเริ่มดําเนินการ 5 แหง ทั้งนี้ 

หากมีความคืบหนาจะเสนอสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบตอไป  

4. ท่ีประชุมไดสอบถามเก่ียวกับ Digital Learning Center  

ในการนี้ รองอธิการบดีฝายดิจิทัลไดใหขอมูลเพ่ิมเติมวา กรณีของ Digital Learning 

Center นั้น เปนการจัดตั้งศูนยเพ่ือบูรณาการขามศาสตร โดยเปนศูนยเพ่ือการเรียนรูเก่ียวกับอุปกรณหรือเครื่องมือ

ตาง ๆ ดานดิจิทัล 

5. ประธานไดใหขอมูลตอที ่ประชุมวา โครงการ U2T นั้น เปนโครงการสําคัญที ่ภาครัฐ



4 

มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 4/2564 วันที่ 8 เมษายน 2564 

คาดหวังใหมหาวิทยาลัยไดเขาถึงตําบลในพื้นที่ทั่วประเทศไทยเพื่อใหไดสภาวการณที่แทจริงในดานตาง ๆ ของชุมชน        

ซึ่งขอมูลที่ไดนี้จะเปนสวนสําคัญและเปนประโยชนอยางยิ่ง โดยเปนจุดตั้งตนเพื่อไปสูการตอยอดในการพัฒนาพื้นท่ี

และสังคมทองถิ่นตาง ๆ  ทั่วประเทศไทยตอไป ดังนั้น จึงถือเปนโอกาสของมหาวิทยาลัยขอนแกนที่จะไดเขาถึงและเรียนรู

พ้ืนท่ีโดยรอบไปพรอมกันดวย 

 มติ ที่ประชุมรับทราบและขอใหฝายนวัตกรรมและวิสาหกจิรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของ

ท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป   

 

2.3 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  

  ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา ตามกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 

4/2564 เดือนเมษายน 2564 เดิมกําหนดเปนวันที่ 7 เมษายน 2564 นั้น เนื่องดวย วันที่ 6 เมษายน 2564 เปน

วันหยุดราชการเนื่องในวันจักรี ในการนี้ จึงเห็นวา คณะกรรมการฯ อาจจะไมสะดวกในการเดินทางและไมสะดวก                

ในการจัดการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ ซึ่งตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนการประชุม     

สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนั้น จึงขอเลื่อนกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 4/2564 เดือน

เมษายน 2564 เดิมกําหนดเปนวันพุธที ่ 7 เมษายน 2564 เปลี ่ยนเปนวันพฤหัสบดีที ่ 8 เมษายน 2564 และ          

หากกําหนดการประชุมในเดือนใดติดกับวันหยุดราชการ อาจจําเปนตองเลื่อนไปอีก 1 วัน เพื่อใหการทํางานของ

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ เปนไปดวยความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 มต ิท่ีประชุมรับทราบ 

 

2.4 สัมมนาวิชาการ Intelligence Research : งานวิจัยอัจฉริยะ 

  เลขานุการไดแจงตอท่ีประชุมวา ฝายดิจิทัลไดกําหนดจัดการสัมมนา Intelligence Research  
: งานวิจัยอัจฉริยะ โดยเปนกิจกรรมสืบเนื่อง ตอยอดจากการประชุมรวมฯ เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ 2564 ซึ่งครั้งนี้  
จะเนน เรื ่อง Tech-based : GIS และไดเชิญวิทยากรจากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการ

มหาชน) : GISTDA. และสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) : DGA โดยกําหนดจัดในชวงบายของวันท่ี 8 เมษายน 
2564 ในการนี ้ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกนและผู บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนทุกทาน             
เขารวมงานสัมมนาดังกลาว โดยรายละเอียดตาง ๆ ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะแจงใหทราบอีกครั้ง 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. คําวา “Intelligence Research” คือ การผสมผสานระหวาง Data และ Data Analytics ซ่ึง

มหาวทิยาลัยควรสงเสริมใหนักวิจัยมีงานวิจัยท่ีเปน Intelligence Research ภายใตการใชประโยชนจากขอมูลท่ีเปนจริง 

2. มหาวิทยาลัยมีนักวิจัยหรือผูเชี่ยวชาญดานการวิเคราะหขอมูลมากพอสมควร ซ่ึงขอมูลท่ีผาน
การวิเคราะหเหลานี้จะเปนประโยชนเพื่อการพัฒนาในดานตาง ๆ ไดเปนอยางดี ดังนั้น กิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้ขอใหมี
การถายทอดองคความรูเกี่ยวกับ Data Analytics ไปสูนักวิจัยในศาสตรตาง ๆ และสงเสริมใหนักวิจัยหรือผูเชี่ยวชาญใน

กลุมดังกลาวเขารวมโครงการ U2T ตอไปดวย 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 มต ิท่ีประชุมรับทราบ   
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2.5 กําหนดการพิธีถวายรางวัลพระธาตุพนมทองคําและรวมเปนเจาภาพพิธีบําเพ็ญกุศลฯ  

        รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการไดแจงตอท่ีประชุมวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

ในการประชุม ครั้งท่ี 10/2563 เม่ือวันพุธท่ี 7 ตุลาคม 2563 มีมติเปนเอกฉันท เห็นสมควรถวายรางวัลพระธาตุพนม

ทองคํา ประจําป พุทธศักราช 2563 แด เจาประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร) กอนที่ทานจะ

มรณภาพลง นั้น  

                            บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดประสานเพื่อขอถวายรางวัลพระธาตุพนมทองคําเบื้องหนาโกศมณฑป 

และขอเปนเจาภาพพิธีบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวาย แด เจาประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพอ   

วิริยังค สิรินฺธโร) ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564 ตั้งแตเวลา 16.30 น. เปนตนไป ณ อาคารบุญญาวาส         

วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ดังความละเอียดแจงทุกทานทราบแลวนั้น 

      ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญทุกทานเขารวมพิธีถวายรางวัลพระธาตุพนมทองคํา

และรวมเปนเจาภาพพิธีบําเพ็ญกุศลฯ ดังกําหนดการท่ีแนบมาพรอมนี้ 

       จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและเรียนเชิญทุกทานเขารวมพิธีถวายรางวัลพระธาตุ      

พนมทองคําและรวมเปนเจาภาพพิธีบําเพ็ญกุศลฯ ดังกลาว 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ   

 

2.6 รายงานการปฏิบัติงานของผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2564    

อธิการบดีไดแจงตอที่ประชุมวา ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2564 ผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน    

ไดปฏิบัติภารกิจ ประกอบดวยการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยและงานประจําท่ัวไป อาทิ 

  1. Educational Transformation ไดแก 

 - คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีรวมกับคณะนิติศาสตร พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษา

ตลอดชีวิต ระดับบัณฑิตศึกษา ในรูปแบบสะสมหนวยกิต ภายใตโครงการ “ผลิตนักกฎหมายท่ีมีศักยภาพทางดานบริหารธุรกิจ” 

- การสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ เพื่อยกระดับดานการศึกษา 

วิจัย และบริการ (INTERNATIONAL NETWORKING) โดยการเปดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม “วิศวกรรมรถไฟ

ความเร็วสูง” (High Speed Train Engineering) ซึ ่งไดมีการเจรจาเบื ้องตนในความรวมมือกับมหาวิทยาลัย 

Southwest Jiaotong ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในการเปนตนแบบหลักสูตรดังกลาว 

- การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการศึกษาและแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรและระบบ

การเรียนการสอน คณะสหวิทยาการ “Education Transformation and Research Transformation: How to Implement” 

- พิธีมอบกิตติบัตรนักศึกษาผูปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร “งานวันนักกิจกรรม 

ประจําปการศึกษา 2563” โดยมีนักศึกษาจากสวนงานและองคกรกิจกรรมตาง ๆ  ที่เขารับรางวัลเชิดชูเกียรติและกิตติบัตร 

จํานวน 813 คน ประกอบดวย 

1. นักศึกษารางวัลเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยขอนแกน รางวัลกาลพฤกษ จํานวน 10 คน 

2. ผูดํารงตําแหนงกรรมการบริหารองคการนักศึกษา กรรมการสภานักศึกษาและสมาชิก

สภานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษาคณะและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ ประธานชมรม จํานวน 701 คน 

3. นักกิจกรรมดีเดนระดับคณะ จํานวน 8 คน 
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4. กรรมการนักศึกษาหอพักนักศึกษา สวนกลาง หอพักนพรัตน และหอพักสวัสดิการ

นักศึกษา จํานวน 70 คน 

5. นักศึกษาผูมีผลงานดีเดนดานกีฬา จํานวน 24 คน 

- การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา ประจําป

การศึกษา 2564 โดยวิธีดิจิทัล (Digital) โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีนักศึกษาผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 29,906 คน       

ผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 16,801 คน คิดเปน รอยละ 56.18 

 2. Research Transformation ไดแก 

 - มหาวิทยาลัยขอนแกนรวมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

(สวทช.) หารือแนวทางความรวมมือ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย พรอมดวยการรักษาและฟนฟูทรัพยากร      

ดวยการใชความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มพูนมูลคาทรัพยากรชีวภาพดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มุงสราง

เศรษฐกิจสีเขียวและเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยใชโมเดล BCG 

- การนําเสนอขอเสนอโครงการ เพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยแบบ Research Program 

จากหลากหลายสาขาวิจัยและจากหลากหลายคณะวิชา ซ่ึงในเดือนกุมภาพันธ ประกอบดวย 

     คณะแพทยศาสตร   จํานวน  4  โปรแกรม 

คณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน  1  โปรแกรม 

คณะสัตวแพทยศาสตร จํานวน  1  โปรแกรม 

คณะวิทยาศาสตร   จํานวน  1  โปรแกรม 

คณะสหวิทยาการ   จํานวน  1  โปรแกรม 

3. Academic Service Transformation ไดแก  

-  การส ัมมนาระหว  างสภามหาว ิทยาล ัยขอนแก นและคณะกรรมการบร ิหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกน : บทบาทของ มข.ในภาวะวิกฤติ โควิด – 19 ภายใตงาน Meeting the Challenges 2021: 

Going Beyond the Cocoon of KKU Campus ในระหวางวันท่ี 3 – 4 กุมภาพันธ 2564 

- การประชุมกําหนดแนวทางการชวยเหลือสังคมในภาวะวิกฤต COVID-19 ตอเนื่องจาก

การสัมมนาฯ เม่ือวันท่ี 3 – 4 กุมภาพันธ 2564 แบงออกเปน 3 โครงการ ดังนี้                                           

1. โครงการเรงดวน ระยะ 3 เดือน : จัดทําโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา เพื่อชวยภาคธุรกิจ

ในจังหวัดขอนแกน                                                                                

2. โครงการ 1 ป : เนนดําเนินการตามโครงการ U2T                                             

3. โครงการมากกวา 1 ป : Rebound for Quality Growth 2022 : โดยนําผลการ

สัมมนาของท้ัง 3 กลุมมาจัดทําเปนโครงการระยาวตอไป 

- การปฐมนิเทศโครงการมหาวิทยาลัยสูตําบล U2T โดยมีคณบดี ผูบริหาร ผูแทนจังหวัด 

ผูแทนตําบล และผูรับจางงาน จาก 135 ตําบล 11 จังหวัด จํานวนมากกวา 2000 คน เขารวมเพื่อรับทราบแนวทาง     

การดําเนินงานโครงการเพ่ือใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของสามารถปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน 

- โครงการฝกอบรมการจัดทําขอมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่จากภาพถายดาวเทียมโดยใช GIS 

(โปรแกรม QGIS) ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู ต ําบล)               
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ซึ่งคณะเกษตรศาสตรรับผิดชอบ จํานวน 17 ตําบล การอบรมโปรแกรมนี้จะชวยใหผูปฏิบัติงานในพื้นที่ สามารถดึง

ขอมูลท่ีหนวยงานตาง ๆ จัดเก็บ มา Overlay เพ่ือใหขอมูลเชิงพ้ืนท่ีของรายตําบลมีความสมบูรณมากข้ึน 

- การสงเสริมใหเกษตรกรปลูกใบบัวบกแบบอินทรีย แปรรูปเปนใบบัวบกผง เพ่ือนาํไปผลิต

เปนเวชสําอาง โดยไดลงพื้นที่ดูงานการปลูกใบบัวบกอินทรีย ณ กลุมวิสาหกิจปลูกสมุนไพรหนองหญามา จังหวัด

มหาสารคาม เพ่ือนําความรูสงเสริมการสรางอาชีพและรายไดใหกับเกษตรกร 

- การอบรมเพิ ่มศักยภาพผู ประกอบการโรงแรม ทองเที ่ยว TAXI การอบรมเพื ่อเพ่ิม

ศักยภาพบุคลากรในชวงสถานการณโควิด–19 จังหวัดขอนแกน ซ่ึงจัดโดยคณะเศรษฐศาสตรและหอการคาจังหวัดขอนแกน 

 4. Great Place To Live ไดแก  

- การประชุมโครงการความรวมมือพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 

(Smart Security System) ระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนและมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยนําระบบปฏิบัติการตาง ๆ 

ที่จะนํามาใช ระบบ Smart Gate ระบบ LPR กลองบันทึกและประมวลผลปายทะเบียนรถ ระบบแสดงและรายงานผล

ยานพาหนะผานประตูเขา-ออก มหาวิทยาลัย และระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

- งานซอมแซมผิวจราจร สีเสน และเครื่องหมายจราจร ถนนมอดินแดง (วงเวียนคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร) หมูบานมอดินแดงกลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) วงเวียนหนาอาคารสิริคุณากร 

- งานสรางเสถียรภาพใหแกระบบสาธารณูปโภค งานกําจัดวัชพืชและตัดแตงตนไมตาม

แนวสายสงและอุปกรณไฟฟาแรงสูง 

 5. Best Place To Work ไดแก  

- อธิการบดีพรอมผูบริหารมหาวิทยาลัยมอบกระเชาปใหมพรอมใหกําลังใจแกผูปฏิบัติ

หนาท่ีของคณะแพทยศาสตร ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ กองปองกันและรักษาความปลอดภัย และงานบริการยานพาหนะ กองบริหารงานกลาง 

สํานักงานอธิการบดี ซึ่งกระเชาของขวัญนี้ รวบรวมจากที่มีผูนํามามอบอธิการบดี ในชวงเทศกาลปใหม จึงนํามาสงมอบตอ

เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน 

 6. Digital Transformation ไดแก 

   - สถาบันคลังสมองของชาติไดเลือกมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยตนแบบการทาํ 

Digital Transformation ดานนโยบาย (Policy) ดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ดานการดําเนินการปรับเปลี่ยน 

(Change Management) โดยไดเขาถายทํา Testimonial Video เพื่อถอดบทเรียนเปนแหลงเรียนรูตนแบบในประเด็นตาง ๆ  

เชน IoTs, Data Management, LMS, AI as a Service, Cyber-Security, Facility Management เปนตน 

- KKU Digital Transcript Validation & Verification เปดใชงานระบบตรวจสอบความ

นาเชื่อถือออนไลนของ Digital Transcript ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

7. Internationalization ไดแก 

    - การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย URAP Rankings โดยมีการประเมินผลงานดานวิชาการ

เปนหลัก ซ่ึงใชฐานขอมูลงานวิจัยของ Scolar พบวา มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับการจัดอันดับ ท่ี 956 ของโลก และ

อันดับ 4 ของประเทศไทย โดยอันดับที ่ 1 2 และ 3 คือ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตามลําดับ 

- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาสมรรถนะสากลและการบูรณาการการดําเนินงาน
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เชิงรุกดานการตางประเทศ ซึ่งฝายการตางประเทศ ไดจัดการบรรยายพิเศษ ในหัวขอ “การสรางความสัมพันธและ  

เขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรมในกลุมประเทศอาเซียน”  

8. Collaboration/Coordination Project ไดแก  

  - พิธีลงนามในสัญญาเชาที่ดินราชพัสดุกับกรมธนารักษ เพื่อกอสรางอาคารศูนยบริการ

การแพทยชั้นเลิศ “Medical Hub” 

- พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ บริษัท เมดิเซนต อินเทลลิเจนซ จํากัด เรื่อง 

การจัดทําระบบจัดการขอมูลภูมิคุ มกันและหนังสือเดินทางสุขภาพดวยเทคโนโลยีบล็อกเซน (Immunization 

Information System and Blockchain – based Health) 

- โครงการ KKU Smart Flower Farm ของคณะเกษตรศาสตร ภายใตโครงการวิจัย

รูปแบบ Research Program แผนงานวิจัยฟารมอัจฉริยะ (Smart Farming) ประจําป 2563 ซึ่งไดดําเนินการข้ึน   

เพื่อนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม ที่มีความแมนยําสูง ควบคุมและสั่งการได เขามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานภาค

การเกษตร  

- โครงการศิลปะเพื่ออนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม แกะสลักไมเปนงานศิลป แนวคิด      

ในการนําไมมาปรับใชในมหาวิทยาลัย โดยการนําไมท่ีลมมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด จํานวนท้ังหมด 13 ชิ้นงาน 

 9. Smart Security: สถิติอุบัติเหตุประจําเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 

     - สถิติอุบัติเหตุประจําเดือน กุมภาพันธ 2564 รวมทั้งหมดจํานวน 21 ครั้ง (เพิ่มขึ้นจาก

เดือนท่ีผานมา 7 ครั้ง) มีผูบาดเจ็บ 19 ราย (เพ่ิมข้ึน 1 ราย) เสียชีวิต 3 ราย และมีทรัพยสนิทางราชการเสียหาย 2 รายการ 

- มหาวิทยาลัยแถลงขาวกรณีนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ พรอมจัดมาตรการรักษาความ

ปลอดภัย โดยเรงทํา Smart Security วางระบบ Smart Gate ใหเขมขน ทบทวนมาตรการความปลอดภัยวา          

ยังมีอะไรท่ีจะตองปรับปรุง เพ่ือใหบุคลากรและนักศึกษาจะสัญจรไดอยางปลอดภัยมากท่ีสุด     

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ที่ประชุมไดแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยซึ่งไดรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย URAP Rankings 

ในลําดับท่ี 4 ของประเทศไทย และไดสอบถามความแตกตางระหวางสถาบันการจัดอันดับ URAP Rankings และสถาบันอ่ืน  ๆ

2. ที่ประชุมไดสอบถามรายละเอียดของหลักสูตร “วิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง” และ         

ตั้งขอสังเกตวา นอกจากดานวิศวกรรมศาสตรแลว รถไฟความเร็วสูงหรือรถไฟฟายังมีความเกี่ยวของกับศาสตรใน   

ดานอ่ืน ๆ ดวย อาทิ รูปแบบการประกันภัย เปนตน  

ประกอบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแกน ไดมีการเรียนการสอน

ดานวิศวกรรมระบบราง (Railway System Engineering) ซึ่งมีการพัฒนาและเรียนรูมาอยางตอเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ   

จะเนนการผลิตบัณฑิตในเชิงเทคนิค แตมหาวิทยาลัยขอนแกนจะเนนผลิตบัณฑิตในเชิงวิชาการมากกวา ดังนั้น หาก

ทั้งสองมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาวิชาการรวมกันเพื่อแลกเปลี่ยนองคความรู ก็จะสามารถสรางจุดแข็งทั้งในระบบ

รถไฟความเร็วสูงและระบบรางไปพรอมกันและจะสามารถพัฒนาวิชาการไดอยางรวดเร็วข้ึนอีกดวย 

3. ที่ประชุมไดอภิปรายเกี่ยวกับอุบัติเหตุและความปลอดภัยในการใชรถและใชถนนภายใน

มหาวิทยาลัยและมีขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน ดังนี้  
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3.1  กําหนดมาตรการในเชิงรุกทั้งดานกายภาพและกฎระเบียบภายในมหาวิทยาลัยอยาง

เขมงวดโดยมีการจํากัดความเร็วในการขับข่ียานพาหนะ รณรงคการสรางจิตสํานึกสาธารณะและวัฒนธรรมการขับข่ี 

3.2  การศึกษาและสรางลูกเนินชะลอความเร ็ว (Speed Hump) อยางถูกตองและ

เหมาะสมกับพ้ืนท่ี หรือการติดตั้ง Guard Rail บริเวณจุดเสี่ยงแนวขอบถนนหรือทางโคงตาง ๆ 

3.3  ขอใหเพ่ิมมาตรการในดานความปลอดภัยบริเวณถนนดานหนาคณะนิติศาสตรตรงขาม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงถือเปนพ้ืนท่ีท่ีมีนักเรียนและนักศึกษาใชทางขามจํานวนมาก โดยเฉพาะในชวง

เวลารับ-สงนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกนจะมีการติดขัดเรื่องการจราจรและการขับข่ียานพาหนะดวยความเร็ว 

3.4  การติดตั ้งจุดตรวจการเขา-ออก หรือปดประตูทางเขามหาวิทยาลัยในบางสวน 

โดยเฉพาะยามวิกาลควรมีการตรวจวัดแอลกอฮอลเพ่ิมเติม 

4. ขอใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบขอกฎหมายหรือกฎระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการใช

ไมหวงหามใหรอบคอบดวย 

5. การสอบกลางภาคเรียนที่ผานมาในชวงเดือนกุมภาพันธ มีปญหาเกี่ยวกับระบบ Internet 

ซึ่งกระทบตอการสอบแบบออนไลนอยางมาก ดังนั้น ขอใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบระบบ  Internet เพื่อเตรียมความ

พรอมสําหรับการสอบปลายภาคเรียนท่ีใกลจะถึงดวย 

6. ที่ประชุมแสดงความชื ่นชมตอมาตรการที ่ผู บริหารเขาเยี ่ยมและมอบกระเชาใหแก

ผูปฏิบัติงาน ซึ่งจะชวยสรางขวัญและกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงานไดเปนอยางดี พรอมทั้งใหขอเสนอแนะวา ในชวงพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรจะมีการมอบชอดอกไมแสดงความยินดีแกบัณฑิตจํานวนมาก หากมหาวิทยาลัยรณรงคสราง

จิตสํานึกการเปนผูใหใหแกนักศึกษาและบัณฑิต โดยการบริจาคชอดอกไมเหลานี้เพื่อนําไปมอบแกผู เจ็บปวยใน

โรงพยาบาลตาง ๆ จะเปนการสรางวัฒนธรรมท่ีดีใหเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัยตอไป 

ในการนี้ อธิการบดี รองอธิการดีฝายบริหาร นายวิชัย ธัญญพาณิชย และผูวาราชการจังหวัด

ขอนแกน ไดใหขอมูลตอท่ีประชุมเพ่ิมเติมวา 

1. หลักสูตร “วิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง” นั้น เปนหลักสูตรของวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งนักศึกษา

ตองเรียนดานวิศวกรรมเครื่องกลกอน แลวจึงเรียนเพิ่มประมาณ 80 หนวยกิต เพื่อจะไดปริญญาใบที่สองในดาน

วิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง 

       2. มหาวิทยาลัยจะเพ่ิมมาตรการเพ่ือความปลอดภัยในการสัญจรภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

   2.1 การจํากัดรถที่ไมจําเปนตองผานเขามาในมหาวิทยาลัย โดยใชรูปแบบ Smart Gate 

และระบบ Register เพ่ือแลกบัตรในการผานเขา-ออกภายในมหาวิทยาลัย 

   2.2 หลังเวลา 21.00 น. จะมีไมก้ันหามเขา-ออกบริเวณประตูตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

   2.3 มีระบบการตรวจจับความเร็ว Image Processing เพื่อถายรูปปายทะเบียนรถและมี

ระบบการแจงเตือนไปยังผูขับข่ี 

   2.4 ปจจุบันถนนหนาคณะนิติศาสตรตรงขามโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกนได

จัดทํา Speed Table เพ่ือเปนทางขามและเตือนผูขับข่ีใหชะลอความเร็ว 

3. การจัดอันดับมหาวิทยาลัยนั ้น จะพิจารณาสัดสวนจากผลงานดานวิชาการและ 

Reputation เปนหลัก ซึ ่งสถาบันจัดอันดับแตละแหงก็จะใหคะแนนในสัดสวนที ่แตกตางกัน อาทิ QS World 
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University Rankings จะพิจารณาสัดสวนคะแนนในดาน Reputation มากกวารอยละ 50 สําหรับสถาบันการจัด

อันดับ URAP Rankings ซ่ึงเปนสถาบันของสาธารณรัฐตุรกีนั้น ไดเนนการใหคะแนนในดานผลงานดานวิชาการเปนหลัก 

4. การกําหนดวาเปนไมหวงหามตามกฎหมายหรือไมนั้น จะตองมีประกาศที่กําหนดไวอยาง

ชัดเจนและไมชนิดนั้น ๆ จะตองเปนไมที่เกิดขึ้นในปาตามธรรมชาติ แตเพื่อปองกันปญหาในดานกฎหมายที่อาจจะ

เกิดขึ้น หากมหาวิทยาลัยจะแปรรูปไมในเชิงเศรษฐกิจและในเชิงศิลปนั้น มหาวิทยาลัยควรจัดทําบันทึกภาพถายและ  

มีหนังสือเชิญเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนวาไมเหลานี้มิใชเปนไมในปาแต

เปนไมท่ีเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

5. ผูวาราชการจังหวัดขอนแกนไดแจงตอท่ีประชุมในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

    5.1 เนื ่องดวยกฎหมายเกี ่ยวกับไมหวงหามมีรายละเอียดคอนขางมาก ดังนั ้น จะขอ

ประสานในรายละเอียดไปยังสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดขอนแกนและจะแจงใหมหาวิทยาลัย

ไดรับทราบอีกครั้ง ท้ังนี้ หากมหาวิทยาลัยจะนําไมไปใชประโยชนเพ่ือการศึกษาใด ๆ ขอใหแจงธนารักษจังหวัดรับทราบดวย 

  5.2 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาวิชาการในดานรถไฟความเร็วสูง 

ซึ่งแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแกน กาฬสินธุ มหาสารคาม รอยเอ็ด) ไดบรรจุ

เรื่องพัฒนาระบบขนสงระบบราง Railway Innopolis ไวดวย ดังนั้น จะขอเชิญมหาวิทยาลัยขอนแกนรวมกับจังหวัด

ขอนแกนเพ่ือพัฒนาระบบประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกสและระบบรางตามแผนการพัฒนาตอไป 

  5.3 ขอสนับสนุนแนวคิดการพัฒนาวิชาการในดานระบบโลจิสติกสทั้งระบบรางและระบบ

รถไฟความเร็วสูง ซ่ึงปจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ ไดรับงบประมาณ 100 ลานบาท เพ่ือสรางและพัฒนา

ระบบรถราง (Tram) ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยขอนแกนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ สามารถวางแผน

การศึกษาใหสอดคลองและพัฒนาวิชารวมกัน ก็จะเปนประโยชนตอทองถ่ินอยางมาก  

มติ ที่ประชุมรับทราบ พรอมทั้งแสดงความชื่นชมและขอบคุณผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน

ซ่ึงรับนโยบายตาง ๆ ของสภามหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน 

 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ 2/2564     

เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2564 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 2/2564 

เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2564 และรายงานลับ ตามท่ีเสนอ 

                      หมายเหตุ : วิธีการพิจารณารับรองรายงานการประชุมลับ ไดปฏิบัติใหสอดคลองตามประกาศ

กระทรวงดิจ ิท ัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม เร ื ่อง มาตรฐานการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยของการประชุม              

ผานส ื ่ออ ิเล ็กทรอน ิกส  พ.ศ. 2563 โดยประช ุมผ านระบบ Zoom Meeting with On-Premise Meeting 

Connector และไมมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม 



11 

มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 4/2564 วันที่ 8 เมษายน 2564 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 

 4.1 รายงานกระแสเงินสดรับ-จายและรายงานการใชจายงบลงทุนประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จายและรายงานการใชจาย

งบลงทุนประจําเดอืนมกราคม พ.ศ. 2564 ตามท่ีเสนอ  

 

4.2  รายงานความกาวหนาโครงการกอสรางอาคารศูนยบริการการแพทยชั้นเลิศ โรงพยาบาล         

ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินการกอสราง

อาคารศูนยบริการการแพทยชั้นเลิศ ตามที่เสนอ และมอบหมายใหฝายโครงสรางพื้นฐานฯ รับขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะของท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการตอไป   

 

4.3 คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื ่อง แตงตั้งคณะกรรมการศึกษาและทบทวนการสรรหา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  

มติ ท่ีประชุมรับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

  5.1 ขออนุมัติแตงตั้งผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 

    - รายละเอียดปรากฏตามเอกสารลับแนบทายรายงาน -  

 

5.2 ขอผูกพันงบประมาณโครงการงานจางเหมาบริการรถโดยสารสาธารณะ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการผูกพันงบประมาณโครงการงานจางเหมา

บริการรถโดยสารสาธารณะ มหาวิทยาลัยขอนแกน วงเงินงบประมาณ 165,600,000.- บาท โดยการผูกพัน      

5 ปงบประมาณ ตามที่เสนอ และมอบหมายใหฝายบริหารรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุมเพ่ือ

ดําเนินการตอไป   

 

5.3 ขออนุโลมการใชอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร 

 ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติใหใชประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1592/2560) 

เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ วิทยาเขตหนองคาย “หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต” 

สําหรับการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับกลุมนักศึกษาที่รับโอนยายจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

โครงการพิเศษ วิทยาเขตหนองคาย รุนปการศึกษา 2560 และรุนปการศึกษา 2561 ตามท่ีเสนอ   
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 4/2564 วันที่ 8 เมษายน 2564 

5.4 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ในระบบปกติ (ฉบับท่ี 2)  

 ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามท่ีเสนอ 

 

5.5 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการดานการบริหารจัดการท่ีดีมหาวิทยาลัยขอนแกน (แทนตําแหนงวาง) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการแตงตั้งให รองศาสตราจารยวรานุช ปติพัฒน 

กรรมการสภามหาว ิทยาล ัย ประเภทผ ู แทนผ ู บร ิหาร  เป นกรรมการด านการบร ิหารจ ัดการท ี ่ดี

มหาวิทยาลัยขอนแกน (แทนตําแหนงวาง) ตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาทักทวง 

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศกึษา  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติปริญญาใหแกผู สําเร็จการศึกษา จํานวน 58 คน ตาม       

การเสนอของมหาวิทยาลัย 

 

6.2 ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

(รายละเอียดปรากฎตามรายงานลับแนบทายรายงาน) 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติตามผลการประเมินผู เสนอขอกําหนดตําแหนง          

ทางวิชาการตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ 

 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

2. อนุมัติการปรับปรุงแกไขหลักสูตร กรณีขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 33 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

 

6.4. ขออนุมัติแตงตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.บ.ม.) แทนตําแหนงวาง 

 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการแตงตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํา

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.บ.ม.) แทนตําแหนงวาง ดังนี้ 

1. ประเภทผูทรงคุณวุฒิ ไดแก นายปานทอง สระคูพันธ 

2. ประเภทหัวหนาสวนงานระดับคณะ วิทยาลัย สํานัก และสถาบัน ไดแก นายกิตติ์      

เธียรธโนปจัย ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 4/2564 วันที่ 8 เมษายน 2564 

6.5 ขอความเห็นชอบการแตงตั้งอาจารยผูเช่ียวชาญ 

 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติดังนี้ 

1. เห็นชอบการแตงตั้งอาจารยผูเช่ียวชาญ จํานวน 2 ทาน ไดแก 

    1.1 รศ.เอ้ือจิตร พัฒนจักร ตําแหนงขาราชการเกษียณอายุราชการ คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือทําหนาท่ีเปนผูสอบวิทยานิพนธของ นางสาวเริงนภา อําทะเวงษ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร และนางสาวธัญลักษณ ศิริวุฒิ นักศึกษาหลักสูตรศึกษา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

     1.2 ดร.อเนก สุดจํานงค ตําแหนงขาราชการเกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เพ่ือทําหนาท่ีเปนผูสอบวิทยานิพนธของนายสันติ บรรเลง นักศึกษาหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร และนายภูวดล ศรีภา นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

2. ขออนุมัติใหข้ึนบัญชีบุคคลดังกลาวเปนอาจารยผู เชี ่ยวชาญเพื่อทําหนาที่สอบ

วิทยานิพนธของนักศึกษาในหลักสูตรที่มีหัวขอวิทยานิพนธที่เกี ่ยวของหรือสัมพันธกับความเชี่ยวชาญดังกลาว         

แตสําหรับกรณีการแตงตั้งเปนอาจารยท่ีปรึกษารวมวิทยานิพนธนั้น ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเปนราย  ๆไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

7.1 รายงานขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีออกโดยสภามหาวิทยาลัย 

ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564   

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

7.3 รายงานประจําป พ.ศ. 2563 วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 

 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

7.4 รายงานประจําป พ.ศ. 2563 วิทยาลัยนานาชาติ 

 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
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